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Abstract: This purpose of this research is to examine the relation between ethics, expertise, experience, and audit
situation to accuracy of the issuing of audit opinion through materiality judgment and auditor’s professional scepticism
as a mediating effect. Survey method is applied to the respondents consisting of auditors in registered public
accounting firm in the IAPI directory in Batam, Pekanbaru, and Palembang. Data analysis conducted by using
Partial Least Square (PLS) method from the response of developed questionnaire that were distributed to 18 public
accounting firm. The result of this research indicate that ethics, expertise, and experience have significant relation
with accuracy of the issuing of audit opinion. While, ethics and auditor’s professional scepticism have significant
mediating effect through materiality judgment, then ethicts and audit situation have significant mediating effect
through auditor’s professional scepticism. The R-Square obtained indicate that 68,20% accuracy of the issuing of
audit opinion can be described by all independent and mediating variables, while the remaining 31,80% is described
by other variables were not examined in this research.

Keywords: ethics, expertise, experience, audit situation, auditor’s professional scepticism,  materiality judgment,
audit opinion

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara etika, keahlian, pengalaman, dan situasi
audit untuk ketepatan pemberian opini audit  melalui pertimbangan materialitas dan skeptisis me profesional auditor
sebagai efek mediasi. Metode survey digunakan untuk responden yang terdiri atas Auditor yang terdaftar di Kantor
Akuntan Publik direktori IAPI di Batam, Pekanbaru dan Palembang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan
metode Partial Least Square (PLS) dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 18 Kantor Akuntan Publik. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa etika, keahlian dan pengalaman memiliki hubungan signifikan dengan ketepatan
pemberian opini audit. Ketika etika dan skeptisisme profesional auditor memiliki efek mediasi yang signifikan
terhadap pertimbangan materialitas. R-Square yang diperoleh menunjukkan bahwa ketepatan pemberian opini audit
dipengaruhi oleh semua variabel independen dan variabel mediasi sebesar 68,20%, sementara sisanya sebesar 31,80%
digambarkan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Kata kunci: etika, keahlian, pengalaman, situasi audit, skeptisisme profesional auditor,  pertimbangan materialitas,
opini audit

1. PENDAHULUAN

Audit merupakan suatu proses pemeriksa
independen memeriksa laporan keuangan suatu
organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau

opini yang masuk akal mengenai kewajaran dan
kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum. Tujuan utama audit laporan keuangan
bukanlah untuk memberikan suatu informasi yang
baru, melainkan memberikan penilaian atas
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keandalan laporan keuangan yang diaudit melalui
laporan auditor. Laporan audit inilah yang digunakan
oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau
pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan,
sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan
keuangan dalam membaca sebuah laporan keuangan
(Gusti dan Ali, 2008).

Selama pelaksanaan audit untuk memberikan
pendapatnya atas laporan keuangan, auditor tidak
terlepas dari pertimbangan materialitas. Materialitas
memberikan pertimbangan penting dalam pemberian
opini yang tepat atas penyajian laporan keuangan.
Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan
profesional yang dipengaruhi oleh persepsi auditor
atas kebutuhan pemakai laporan keuangan. Konsep
materialitas menilai bahwa beberapa hal adalah
penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia (SA Seksi 312, SPAP, 2011).

Auditor harus mempertimbangkan risiko
audit dan materialitas untuk merencanakan audit dan
merancang prosedur audit untuk memperoleh bukti
yang kompeten yang cukup dan sebagai dasar
memadai untuk mengevaluasi laporan keuangan
menggunakan kemahiran profesionalnya. Kemahiran
profesional harus diterapkan juga dalam melakukan
pengujian dan prosedur, serta dalam melakukan
penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan (SA Seksi
230, SPAP, 2011).

Penggunaan kemahiran profesional dengan
cermat dan seksama menuntut auditor untuk
melaksanakan skeptisisme profesional. Skeptisisme
profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang
selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi
secara kritis terhadap bukti audit (SA Seksi 230,
SPAP, 2011). Seorang auditor yang skeptis, tidak
akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi
akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh
alasan, bukti, dan konfirmasi mengenai obyek yang
dipermasalahkan.

Skeptisisme profesional harus digunakan
dalam setiap tahap audit, termasuk dalam menyatakan
pendapat atas penyusunan laporan keuangan dalam

semua hal yang material dengan sikap skeptisisme
profesional saat menyimpulkan apakah keyakinan
memadai dari bukti yang cukup dan tepat diperoleh,
mempertimbangkan implikasi pendapat jika tidak
memperoleh cukup bukti dan mengevaluasi apakah
laporan disusun secara wajar (IAASB, 2010).

Hal dasar yang harus diperhatikan oleh
auditor adalah etika dalam berprofesi. Pelaksanaan
pekerjaan profesional tidak lepas dari etika karena
perilaku profesional diperlukan bagi semua profesi
agar profesi yang dijalaninya mendapat kepercayaan
dari masyarakat. The American Heritage Directory
dalam Gusti dan Ali (2008) menyatakan etika sebagai
suatu aturan atau standar yang menentukan tingkah
laku para anggota dari suatu profesi. Dengan
kesadaran etis yang tinggi, maka seorang auditor
cenderung profesional dalam tugasnya dan
menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi
dan standar auditing, sehingga hasil audit yang
dilakukan akan lebih menunjukkan keadaan yang
sebenarnya.

Faktor lain yang juga menjadi pertimbangan
dalam menghasilkan opini audit yang tepat adalah
kompetensi atau keahlian. Kompetensi atau Keahlian
merupakan unsur yang penting yang harus dimiliki
oleh seorang auditor independen untuk bekerja
sebagai tenaga profesional. Hal tersebut ditegaskan
dalam standar umum pertama SA Seksi 210, SPAP
(2011), “audit harus dilaksanakan oleh seorang atau
lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang
cukup sebagai auditor”. Menurut Arman et al. (2009)
dalam Sabrina dan Januarti (2012) auditor harus
telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis
yang cukup dalam praktik akuntansi dan teknik
auditing sehingga mampu menjalankan tugasnya
dengan baik dan tepat, serta mampu memperoleh
dan menganalisa temuan-temuan audit dengan
kemampuan profesionalnya dan dapat menarik
kesimpulan dengan tepat (Gusti dan Ali, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Libby dan
Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003)
menemukan bahwa auditor yang berpengalaman
mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan
keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi
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penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan
dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan
kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur
dari sistem akuntansi yang mendasar (Elfarini, 2007).
Selain itu, auditor yang lebih berpengalaman akan
memiliki perhatian lebih terhadap bukti audit yang
agresif, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi
adanya salah saji akibat dari kecurangan (Rose,
2003). Pernyataan di atas seiring dengan pernyataan
pada teori atribusi. Teori ini digunakan untuk
menjelaskan pengaruh dari keahlian dan pengalaman.
Dengan keahlian profesional yang dimiliki,
auditor harus dapat merumuskan pendapatnya dengan
baik.

Selama masa penugasan audit, auditor
mungkin akan menemukan berbagai situasi yang
dapat mempengaruhi audit yang sedang dilaksanakan
auditor tersebut. Menurut Mulyadi (2011) dalam
melaksanakan pekerjaan auditnya, auditor sering
menjumpai situasi irregularities yang mengandung
risiko seperti adanya hubungan istimewa, motivasi
manajemen, klien yang tidak kooperatif, klien baru
pertama kali diaudit, dan klien bermasalah. Oleh
sebab itu, auditor harus selalu waspada
jika menghadapi situasi audit yang mengandung
risiko tinggi yang banyak mengandung penyajian
yang salah terutama salah saji yang material
(Mulyadi, 2011).

Kee dan Knox’s (1970) dalam Prihandono
(2012) menyatakan bahwa situasi audit adalah
kondisi risiko yang terdapat pada klien. Pada saat
menghadapi situasi audit yang semakin berisiko,
auditor lebih akan lebih berhati-hati dalam
mengumpulkan dalam pelaksanaan audit hingga
penyusunan laporannya. Hal itu akan memunculkan
kepekaan pada diri auditor dalam menghadapi
situasi audit yang bermacam-macam dan dapat
dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan
audit dalam memutuskan opini audit yang akan
diberikan.

Teori disonansi kognitif juga digunakan
dalam penelitian ini dalam menjelaskan fenomena
yang dihadapi. Menurut Festinger (1957) dalam
Agung (2007) menjelaskan bahwa disonansi kognitif

merupakan diskrepansi atau kesenjangan yang terjadi
antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten,
sehingga menimbulkan ketidaknyamanan psikologis.
Teori ini digunakan untuk menjelaskan variabel etika
dan situasi audit untuk dapat memberikan opini yang
tepat dengan penggunaan sikap skeptisisme
profesional dan memperhatikan kepentingan publik
dalam hal materialitas. Ketika auditor dihadapkan
pada situasi yang mengandung risiko (disonansi),
maka auditor berusaha untuk mencari keselarasan dan
mencapai kondisi yang konsonan, serta menghindari
situasi dan informasi yang dapat meningkatkan
disonansi.

Penelitian yang menguji ketepatan opini
sudah pernah  dilakukan  sebelumnya oleh beberapa
peneliti. Hasil pengujian hipotesis oleh Suraida (2005)
menunjukkan bahwa etika, kompetensi,    pengalaman
audit, risiko audit dan skeptisisme profesional auditor
memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan
pemberian opini akuntan baik secara parsial maupun
simultan. Sementara, penelitian Gusti dan Ali (2008)
menyatakan bahwa etika, pengalaman, dan keahlian
tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan
ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik,
kecuali untuk variabel situasi audit. Dilanjutkan
dengan penelitian Sabrina dan Januarti (2012),
penelitian tersebut telah dikembangkan dengan
penambahan variabel gender dan menjadikan variabel
skeptisisme profesional auditor sebagai variabel
mediasi. Hasil penelitian   menunjukkan bahwa hanya
gender yang berpengaruh secara langsung terhadap
ketepatan pemberian opini auditor, dan secara tidak
langsung hanya dipengaruhi oleh situasi audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang
dilakukan oleh Gusti dan Ali (2008), serta Sabrina
dan Januarti (2012). Variabel keahlian, pengalaman,
situasi audit, dan etika profesi masih menunjukkan
perbedaan pada hasil riset dari waktu ke waktu,
sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah
penelitian ini menggunakan variabel skeptisisme
profesional auditor, dan menambahkan variabel
pertimbangan tingkat materialitas sebagai variabel
mediasi. Hal tersebut didasarkan pada pendapat
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bahwa keahlian, pengalaman, situasi audit, dan etika
profesi dapat mempengaruhi skeptisisme profesional
auditor dan pertimbangan tingkat materialitas, yang
juga akan berpengaruh terhadap ketepatan opini yang
akan diberikannya.

Secara eksplisit penelitian ini bertujuan untuk
menjawab pertanyaan “Apakah terdapat hubungan
langsung dan tidak langsung antara etika profesi,
keahlian, pengalaman, dan situasi audit dengan
ketepatan pemberian opini dalam audit laporan
keuangan melalui pertimbangan materialitas dan
skeptisisme profesional auditor?”

2.    LANDASAN TEORI

2.1  Opini Audit

Opini audit merupakan opini yang diberikan
oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan
keuangan perusahaan tempat auditor melakukan
audit. Opini audit disampaikan dalam paragraf
pendapat yang termasuk dalam bagian laporan
audit. Auditor menyatakan pendapatnya mengenai
kewajaran laporan keuangan auditan, dalam
semua hal yang material, yang didasarkan atas
kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut
dengan prinsip akuntansi berlaku umum (Mulyadi,
2011).

Terdapat lima tipe opini yang mungkin
diberikan oleh akuntan publik atas laporan keuangan
yang diauditnya. Adapun tipe opini tersebut dijelaskan
dalam SA Seksi 508, SPAP (2011) sebagai berikut:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified
Opinion)

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan
bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan
auditor bentuk baku (Unqualified Opinion with
Explanatory Language)

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified
Opinion)

4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion)
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat

(Disclaimer Opinion)

2.2    Teori Utama dan Teori Pendukung (Grand
Theory and Supporting Theory)

2.2.1 Teori Atribusi (Grand Theory)

Teori atribusi merupakan teori kontemporer
yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk
motivasi akademik (Weiner, 1980 dalam Winarto,
2011). Artinya, teori tersebut menekankan gagasan
bahwa seseorang termotivasi dengan hasil yang
menyenangkan untuk dapat merasa lebih baik akan
dirinya sendiri. Atribusi mengacu kepada penyebab
suatu kejadian atau hasil yang diperoleh berdasarkan
persepsi individu. Dalam penelitian ini, teori atribusi
digunakan untuk menjelaskan interaksi antara
pertimbangan materialitas dan skeptisisme
profesional, serta faktor yang mempengaruhinya
untuk mencapai keberhasilan, yaitu memberikan opini
yang tepat sesuai keadaan sebenarnya dari laporan
keuangan yang diaudit. Untuk mencapai pemberian
opini yang akurat, maka auditor harus memperoleh
bukti yang cukup dan kompeten dengan sikap skeptis
dan melaksanakan prosedur auditnya dengan
mempertimbangkan risiko dan materialitas.

2.2.2 Teori Disonansi Kognitif

Menurut Festinger (1957) dalam Agung
(2007) menjelaskan bahwa disonansi kognitif
merupakan diskrepansi atau kesenjangan yang terjadi
antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten,
sehingga menimbulkan ketidaknyamanan psikologis.
Kognitif merujuk pada setiap bentuk pengetahuan,
pendapat, keyakinan, atau perasaan mengenai diri
seseorang atau lingkungannya. Teori disonansi
kognitif memiliki implikasi penting dalam banyak
situasi spesifik, yaitu implikasi dalam keputusan
(decisions), forced compliance, pencarian informasi
(exposure to information), dan dukungan sosial
(social support) (Festinger, 1957 dalam Agung,
2007).

Teori disonansi kognitif dalam penelitian ini
digunakan untuk menjelaskan variabel etika dan
situasi audit untuk dapat memberikan opini yang tepat
dengan penggunaan sikap skeptisisme profesional dan
memperhatikan kepentingan publik dalam hal
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materialitas. Ketika auditor dihadapkan pada
situasi yang mengandung risiko (disonansi), maka
auditor berusaha untuk mencari keselarasan dan
mencapai kondisi yang konsonan, serta menghindari
situasi dan informasi yang dapat meningkatkan
disonansi.

2.3 Etika Profesi

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat
prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai (Elder et al.,
2011). Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki
komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam
bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan
main dalam menjalankan atau mengemban profesi
tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode
Etik IAPI menjadi standar umum perilaku atas
perilaku yang ideal dan ketetapan peraturan yang
spesifik yang mengatur perilaku auditor (Elder et al.,
2011).

2.4 Keahlian Audit (Kompetensi audit)

Keahlian merupakan unsur yang penting
yang harus dimiliki oleh seorang auditor independen
untuk bekerja sebagai tenaga profesional. Hal tersebut
ditegaskan dalam standar umum pertama SA Seksi
210, SPAP (2011), “audit harus dilaksanakan oleh
seorang atau lebih yang memiliki keahlian
dan pelatihan teknis yang cukup sebagai
auditor”. Dilanjutkan dengan, “pelaksanaan audit
dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan
cermat dan seksama (SA Seksi 230, SPAP, 2011).

Menurut Tan dan Libby (1997) dalam
Budianas (2013), keahlian audit dapat
dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu:
keahlian teknis dan keahlian non teknis.
Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar
seorang auditor berupa pengetahuan prosedural
dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup
akuntansi dan auditing secara umum. Sedangkan
keahlian non teknis merupakan kemampuan
dari dalam diri seorang auditor yang banyak
dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan
pengalaman.

2.5  Pengalaman

Penelitian-penelitian di bidang psikologi
dalam hal pengalaman yang telah dikutip oleh Jeffrey
(1996) dalam Suraida (2005) memperlihatkan
bahwa seseorang yang lebih banyak pengalaman
dalam suatu bidang substantif memiliki lebih
banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan
dapat mengembangkan suatu pemahaman yang
baik mengenai peristiwa-peristiwa.

Dalam penelitian ini, pengalaman yang
dimaksud ialah pengalaman dalam melakukan
audit. Pengalaman audit adalah pengalaman auditor
dalam melakukan audit laporan keuangan baik
dari segi lamanya waktu maupun banyaknya
penugasan yang pernah ditangani (Suraida, 2005).
Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyati (2003)
menyatakan bahwa semakin banyak pengalaman
auditor, semakin dapat menghasilkan berbagai
macam dugaan dalam menjelaskan temuan-temuan
audit.

2.6   Situasi Audit

Situasi audit adalah dimana dalam suatu
penugasan audit, auditor dihadapkan pada
keadaan yang mengandung resiko audit
rendah (regularities) dan keadaan yang mengandung
resiko audit yang besar (irregularities) (Mulyadi,
2011).

Irregularities sering diartikan sebagai
suatu keadaan dimana terdapat ketidaksengajaan
atau kecurangan yang dilakukan dengan
sengaja. Kecurangan irregularities sering
menyangkut hal-hal seperti (a) suatu tekanan
atau suatu dorongan untuk melakukan
kecurangan, dan (b) suatu peluang yang dirasakan
ada untuk melaksanakan kecurangan (Mulyadi,
2011).

Situasi irregularities antara lain, yaitu: (1)
related party transaction, (2) client misstate (klien
melakukan penyimpangan), (3) kualitas komunikasi,
(4) klien baru pertama kali diaudit, dan (5) klien
bermasalah (Suraidah, 2005).
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2.7   Materialitas

SA Seksi 312, SPAP (2011) menjelaskan
bahwa pertimbangan materialitas merupakan
pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh
persepsi auditor atas kebutuhan para pemakai laporan
keuangan. Materialitas adalah besarnya informasi
akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau
salah saji terhadap keadaan yang melingkupinya

mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi
pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan
atas informasi tersebut (SA Seksi 312, SPAP, 2011).
Menurut Kirana (2010) konsep materialitas
merupakan faktor yang penting dalam
mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk
diterbitkan dalam keadaan tertentu. Hubungan antara
tingkatan materialitas dengan opini audit, disajikan
pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Hubungan Tingkat Materialitas dengan Opini

Tingkat Materialitas
Tidak Material

Material

Sangat Material

Pengaruh Terhadap Keputusan Pengguna
Keputusan pengguna biasanya tidak
berpengaruh.
Keputusan pengguna biasanya dipengaruhi
hanya jika informasi yang dikemukakan
dinilai penting bagi keputusan yang akan
diambil.Laporan keuangan secara keseluruhan
disajikan secara wajar.
Sebagian besar dari keputusan-keputusan
pengguna yang didasarkan pada laporan
keuangan akan sangat terpengaruh.

Jenis Pendapat
Wajar tanpa pengecualian
(unqualified)
Wajar dengan
pengecualian (qualified)

Tidak wajar (adverse)
atau tidak menyatakan
pendapat (disclaimer)

Sumber: Buku Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (2010)

3. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1 Hubungan Etika Profesi dengan Ketepatan
Pemberian Opini

Teori disonansi kognitif dapat menjelaskan
bahwa timbulnya ketidakkonsistenan pada diri auditor
untuk mengikuti atau tidak mengikuti sebagian dari
kode etik, serta perbedaan persepsi individu mengenai
hal yang etis atau tidak etis dapat menimbulkan
ketidakselarasan. Oleh karena itu, jika auditor dapat
menjaga keselarasan dalam etika profesinya, ia akan
dapat melaksanakan auditnya dengan baik sesuai
yang diharuskan dalam kode etik profesi. Hasil
penelitian Suraida (2005) menunjukkan secara
empiris bahwa faktor etika berpengaruh positif
terhadap ketepatan pemberian opini auditor. Hasil
penelitian tersebut menjadi acuan bagi penulis bahwa
etika juga berpengaruh terhadap ketepatan pemberian
opini oleh auditor. Berdasarkan uraian tersebut maka
hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

2.8   Skeptisisme Profesional Auditor

Standar umum ketiga dalam PSA No. 04, SA
Seksi 230 SPAP (2011) dikatakan “dalam
pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya,
aud i to r  wa j ib  menggunakan  kemahi ran
profesionalnya dengan cermat dan seksama”.

Kemahiran profesional yang cermat dan
seksama, juga dapat disebut sebagai due professional
care, yang termasuk di dalamnya sikap skeptisisme
profesional yang dituntut dari auditor dengan cermat
dan seksama dalam penugasan auditnya.

International Standard on Auditing seksi 200
mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai
sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan,
menjadi waspada terhadap kondisi yang dapat
mengindikasikan kemungkinan salah saji karena
kekeliruan atau kecurangan, dan penilaian kritis
bukti audit.
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H1a : Terdapat hubungan antara etika dengan
ketepatan pemberian opini.

3.2 Hubungan Keahlian dengan Ketepatan
Pemberian Opini

Atribusi menyebabkan diri auditor harus
menggunakan keahlian profesionalnya untuk
merencanakan dan melaksanakan auditnya dengan
baik.  Auditor harus menggunakan keahliannya
dengan cermat untuk rencanakan prosedur audit dan
mengevaluasi bukti yang diperoleh. Dengan demikian,
auditor akan dapat memberikan opini yang akurat.
Hasil penelitian Suraida (2005) menyatakan bahwa
keahlian mempunyai pengaruh terhadap ketepatan
pemberian opini audit. Berdasarkan uraian tersebut
maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H2a : Terdapat hubungan antara keahlian dengan
ketepatan pemberian opini.

3.3 Hubungan Pengalaman dengan Ketepatan
Pemberian Opini

Teori atribusi menunjukkan bahwa auditor
yang lebih berpengalaman akan memiliki pengalaman
yang baik atau kurang baik selama penugasannya.
Hal tersebut menimbulkan suatu tindakan untuk lebih
baik di akan datang, sehingga dapat mencapai hasil
yang diharapkan. Oleh karena itu, auditor
berpengalaman akan mampu merencanakan auditnya
dengan baik dan dapat memberikan reaksi yang baik
terhadap informasi akuntansi yang dijumpainya.
Penelitian Suraida (2005) menunjukkan bahwa
pengalaman berpengaruh positif terhadap ketepatan
pemberian opini akuntan publik. Berdasarkan uraian
tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai
berikut.

H3a : Terdapat hubungan antara keahlian dengan
ketepatan pemberian opini.

3.4 Hubungan Situasi Audit dengan Ketepatan
Pemberian Opini

Situasi yang dihadapi selama audit berkaitan
dengan risiko audit. Menurut Ida Suraida (2005),

risiko dalam auditing menunjukkan bahwa terdapat
ketidakpastian dalam pelaksanaan audit, seperti ada
ketidakpastian mengenai kompetensi bukti yang
diperoleh. Dengan adanya disonansi tersebut, maka
auditor cenderung merencanakan dan melaksanakan
auditnya lebih baik. Auditor akan lebih berhati-hati
dalam memperoleh bukti kompeten dan menganalisis
temuan-temuannya, sehingga dapat memberikan opini
tepat. Hasil penelitian Suraida (2005) menunjukkan
bahwa situasi audit yang mengandung risiko besar
berpengaruh signifikan terhadap ketepatan
pemberian opini. Hipotesis yang diajukan adalah
sebagai berikut.

H4a : Terdapat hubungan antara situasi audit
dengan ketepatan pemberian opini.

3.5 Hubungan dengan Ketepatan Pemberian
Opini melalui Pertimbangan Materialitas

Penelitian Kusuma (2012) menunjukkan
bahwa pengalaman memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap pertimbangan materialitas. Butt
(1988) dalam Gusti dan Ali (2008) mengungkapkan
bahwa auditor yang berpengalaman akan membuat
judgement yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas
profesionalnya. Auditor yang lebih berpengalaman
akan dapat menghasilkan pertimbangan yang lebih
baik berdasarkan informasi yang diperoleh dari
laporan keuangan dan akan memiliki pandangan dan
tanggapan yang lebih baik dari informasi yang
terdapat di laporan keuangan. Hipotesis yang diajukan
adalah sebagai berikut.

H1b : Terdapat hubungan antara etika dengan
ketepatan pemberian opini melalui
pertimbangan materialitas.

H2b : Terdapat hubungan antara pengalaman
dengan ketepatan pemberian opini melalui
pertimbangan materialitas.

H3b : Terdapat hubungan antara situasi audit
dengan ketepatan pemberian opini melalui
pertimbangan materialitas.

H4b : Terdapat hubungan antara skeptisisme
profesional auditor dengan ketepatan
pemberian opini melalui pertimbangan
materialitas.
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3.6 Hubungan dengan Ketepatan Pemberian
Opini melalui Skeptisisme Profesional
Auditor

Konsep Skeptisisme Kee dan Knox (1970)
dalam Prihandono (2012) menjelaskan bahwa
keahlian audit dapat mempengaruhi skeptisisme
profesional auditor, yang juga akan mempengaruhi
ketepatan pemberian opini audit yang diberikan.
Hasil ini didukung oleh penelitian Suraida
(2005), yang menyatakan keahlian audit
berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional
auditor dan ketepatan pemberian opini
akuntan publik.

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1c :Terdapat hubungan antara etika dengan
ketepatan pemberian opini melalui
skeptisisme profesional auditor.

H2c  :Terdapat hubungan antara keahlian dengan
ketepatan pemberian opini melalui
skeptisisme profesional auditor.

H3c :Terdapat hubungan antara pengalaman
dengan ketepatan pemberian opini melalui
skeptisisme profesional auditor.

H4c :Terdapat hubungan antara situasi audit
dengan ketepatan pemberian opini melalui
skeptisisme profesional auditor.

4. METODE PENELITIAN

4.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah para auditor
yang bekerja di KAP yang terdaftar pada Direktori
IAPI tahun 2013 di kota Batam, Pekanbaru, dan
Palembang. Metode sensus diterapkan dalam
penelitian ini. Berdasarkan Direktori IAPI tahun
2013, terdapat 18 KAP yang akan menjadi objek
penelitian.

4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran
Variabel

4.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah pemberian opini
dalam audit laporan keuangan. Yang diukur dengan

instrumen penelitian Sabrina dan Januarti (2012)
berupa kuesioner dengan skala likert lima poin.

4.2.2 Variabel Independen

a. Etika Profesi
Etika yang dimaksud pada penelitian ini adalah
suatu aturan atau standar yang menentukan
tingkah laku akuntan publik. Instrumen penelitian
yang digunakan ialah instrumen penelitian
Suraida (2008).

b. Keahlian (Kompetensi)
Keahlian dalam penelitian ini merupakan keahlian
profesional yang dimiliki oleh auditor dalam
menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan.

Gambar 1: Model Penelitian

Pertimbangan
Materialitas
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Instrumen penelitian yang digunakan ialah
instrumen penelitian Sabrina dan Januarti
(2012).

c. Pengalaman

Instrumen penelitian yang digunakan ialah
instrumen penelitian Sabrina dan Januarti (2012).
Variabel pengalaman ini diukur dengan indikator
formatif banyaknya jumlah penugasan yang
telah diselesaikan selama menjalani profesi
auditor.

d. Situasi Audit

Instrumen penelitian yang digunakan ialah
instrumen penelitian Gusti dan Ali (2008) berupa
lima ilustrasi yang diukur dengan skala likert
lima poin.

4.2.3 Variabel Mediasi

a. Pertimbangan Materialitas

Pertimbangan materialitas merupakan
pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh
persepsi auditor mengenai materialitas. Instrumen
penelitian yang digunakan ialah instrumen
penelitian Veronita (2012).

b. Skeptisisme Profesional Auditor

Skeptisisme profesional ialah sikap yang
mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan
dan melakukan evaluasi secara kritis atas
bukti audit. Instrumen penelitian yang digunakan
ialah instrumen penelitian Sabrina dan Januarti
(2012).

4.3   Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS)
dengan bantuan program Smart PLS 2.0 M3. Analisis
pengaruh mediasi dilakukan dengan prosedur yang
dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan
uji Sobel (Sobel test).

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1   Pengujian Outer Model

a. Uji Validitas Data

Dalam pengujian validitas, ukuran indikator
reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari
0,70 dengan variabel laten yang ingin diukur, serta
nilai AVE dan Communality lebih besar dari 0,50.
Namun, untuk penelitian tahap awal dari
pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,50
sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam
Ghozali, 2011).

Tabel 2: AVE dan Communality

0.6218     0.6218           Valid
0.9174     0.9174           Valid
0.7767     0.7767           Valid
     0        0  Indikator Formatif

0.6622     0.6622           Valid
0.5921     0.5921           Valid
0.7414     0.7414           Valid

ETIKA
KEAHLIAN
OPINI AUDIT
PENGALAMAN
PERTIMBANGAN
MATERIALITAS
SITUASI
SKEPTISISME

                         Variabel   AVE Communality Keterangan

Sumber: Pengolahan data 2013
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Tabel 3: Latent Variable Correlations

VARIABEL
ETIKA
KEAHLIAN
OPINI AUDIT
PENGALAMAN
PERTIMBANGAN
MATERIALITAS
SITUASI
SKEPTISISME

ETIKA
0.7885
0.3336
0.6049
-0.2259

0.4332
0.4631
0.5882

KEAHLIAN

0.9578
0.5813
-0.0138

0.4018
0.3864
0.5240

OPINI
AUDIT

0.8813
0.0343

0.6386
0.3999
0.6732

PENGA-
LAMAN

0.0000

-0.0144
-0.2541
-0.1753

PRTB.
MTRL

0.8138
0.1778
0.4620

SITUASI

0.7695
0.6076

SKEPTI-
SISME

0.8610

           Sumber: Pengolahan data 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai
AVE dan  Communality lebih besar dari 0,50,
sehingga validitas konvegen telah terpenuhi.
Sementara, validitas diskriminan diperoleh apabila
jika akar AVE lebih besar dari korelasi dengan
konstruk lainnya, maka model memiliki validitas
diskriminan yang baik (Ghozali, 2011). Tabel di atas
juga menunjukkan akar AVE setiap konstruk memiliki
korelasi lebih besar dibanding korelasi dengan

konstruk lainnya. Dapat disimpulkan bahwa validitas
diskriminan telah terpenuhi. Sementara variabel
pengalaman menggunakan indikator formatif,
sehingga tidak termasuk dalam uji validitas.

b. Uji Reliabilitas Data

Dari  uji reliabilitas data yang dilakukan,
diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4: Composite Reliability

Nilai composite reliability diperoleh lebih
besar dari 0,70. Oleh karena itu, konstruk dalam
penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik.
Sementara, pengalaman  menggunakan indikator
formatif, sehingga tidak termasuk dalam pengujian
reliabilitas.

5.2   Pengujian Inner Model
Pengujian inner model atau model struktural

dievaluasi berdasarkan nilai R-square. Nilai R-square
menginterpretasikan bahwa konstruk endogen mampu
dijelaskan oleh konstruk eksogen sebesar nilai
persentasi yang diperoleh.

Variabel Composite Reliability Keterangan
ETIKA            0.8912          Reliabel
KEAHLIAN            0.9569          Reliabel
OPINI AUDIT            0.9125          Reliabel
PENGALAMAN                 0   Indikator Formatif
PERTIMBANGAN
MATERIALITAS            0.9391          Reliabel
SITUASI            0.8781          Reliabel
SKEPTISISME            0.9581          Reliabel

                            Sumber: Pengolahan data
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Tabel 5:  R-square

          Variabel                                    R Square
ETIKA -
KEAHLIAN -
OPINI AUDIT 0.6820
PENGALAMAN -
PERTIMBANGAN MATERIALITAS 0.2857
SITUASI -
SKEPTISISME 0.5529

Sumber: Pengolahan data 2013

Berdasarkan pada tabel di atas, model yang
mempengaruhi opini audit memberikan nilai sebesar
nilai R-square sebesar 0.6820 dapat diinterpretasikan
bahwa variabel opini audit dapat dijelaskan
oleh konstruk lainnya sebesar 68,20%. Nilai
R square untuk variabel skeptisisme diperoleh sebesar
0,2857.

Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar
28,57% variabel pertimbangan materialitas dapat
dijelaskan oleh variabel etika, pengalaman, situasi,
dan skeptisisme. Sementara, sebesar 55,29% variabel

skeptisisme dijelaskan oleh variabel etika, keahlian,
pengalaman, dan situasi.

5.3   Pengujian Hipotesis Hubungan Langsung

Pengujian hipotesis hubungan langsung diuji
menggunakan fungsi bootstrapping pada SmartPLS
2.0 M3. Nilai original sample yang diperoleh
menunjukkan arah hubungan dengan variabel laten
endogen. Pengujian hipotesis yang diajukan dapat
dilihat dari besarnya t statistik terhadap t table dengan
tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5%, yaitu 1,96.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa etika
profesi (H1a), keahlian (H2a), dan pengalaman (H3a)
memiliki hubungan  positif  yang signifikan dengan
ketepatan pemberian opini audit. Artinya, semakin
mengikuti kode etik profesi, memiliki keahlian

yang baik, dan berpengalaman seorang auditor,
maka akan semakin tepat opini yang diberikan.
Sementara, situasi audit (H4a) tidak memiliki
hubungan yang signifikan dengan ketepatan
pemberian opini.

Tabel 6: Path Coefficients

Variabel

ETIKA ->
OPINI AUDIT
KEAHLIAN ->
OPINI AUDIT
PENGALAMAN ->
OPINI AUDIT
SITUASI ->
OPINI AUDIT

Original
Sample

 (O)

0.2638

0.2221

0.1522

0.0027

Sample
 Mean
 (M)

0.2594

0.2347

0.1479

0.0570

Standard
Deviation
(STDEV)

0.0991

0.1107

0.0603

0.0427

Standard
 Error

(STERR)

0.0991

0.1107

0.0603

0.0427

T Statistics
(|O/STERR|)

2.6605

2.0074

2.5247

0.0632

Sumber: Pengolahan data 2013
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Tabel 7: Pengujian Hipotesis melalui Mediasi Pertimbangan Materialitas
Uji Sobel (Pertimbangan Materialitas)

      VI -> Med (A)      Med -> DV (B)        SE  A        SE B      Sobel T Statistik
ETIKA    0.4074          0.2619             0.1229 0.1046      1.9979
PENGALAMAN    0.0154          0.2619             0.0549 0.1046      0.2788
SITUASI    -0.0967          0.2619             0.0953 0.1046     -0.9404
SKEPTISISME    0.4562          0.2619             0.1301 0.1046      2.0377

Sumber: Pengolahan data 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa etika
profesi (H1b) dan skeptisisme profesional (H4b)
memiliki hubungan positif yang signifikan dengan
ketepatan pemberian opini melalui pertimbangan
materialitas. Artinya, tingginya kesadaran etis dan
semakin skeptis seorang auditor, maka akan dapat

memberikan  pertimbangan yang baik pula, dan pada
akhirnya akan dapat memberikan opini yang tepat.
Sementara, pengalaman (H2b) dan situasi audit (H3b)
tidak memperoleh pengaruh mediasi pertimbangan
materialitas yang signifikan terhadap ketepatan
pemberian opini.

Tabel 8: Pengujian Hipotesis melalui Mediasi Skeptisisme Profesional Auditor
Uji Sobel (Skeptisisme Profesional Auditor)

      VI -> Med (A)      Med -> DV (B)        SE  A        SE B      Sobel T Statistik
ETIKA      0.4376             0.2509
KEAHLIAN      0.2075             0.2509
PENGALAMAN      0.1012             0.2509
SITUASI      0.4008             0.2509

0.0782
0.0810
0.0673
0.0769

0.1150
0.1150
0.1150
0.1150

2.0327
1.6610
1.2381
2.0125

Sumber: Pengolahan data 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa
variabel etika (H1c) dan situasi audit (H4c)
memiliki hubungan positif yang signifikan
dengan ketepatan pemberian opini melalui
skeptisisme profesional. Artinya, kesadaran etis yang
tinggi menuntut auditor untuk mempertahankan
sikap skeptisnya, sedangkan situasi audit dengan
risiko yang lebih besar akan meningkatkan
skeptisisme seorang auditor yang pada akhirnya
akan mempengaruhi ketepatan pemberian
opini.

Sementara, keahlian (H2c) dan pengalaman
(H3c) tidak memiliki hubungan yang signifikan
dengan ketepatan pemberian opini melalui
skeptisisme profesional auditor.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian hipotesis antara etika profesi,
keahlian, pengalaman, dan situasi audit dengan
ketepatan pemberian opini menunjukkan bahwa   etika
profesi (H1a),  keahlian  (H2a), dan pengalaman (H3a)
memiliki hubungan positif yang signifikan dengan
ketepatan pemberian opini audit.

Artinya, semakin mengikuti kode etik profesi,
memiliki keahlian yang baik, dan berpengalaman
seorang auditor, maka akan semakin tepat opini yang
diberikan. Sementara, situasi audit (H4a) tidak
memiliki hubungan yang signifikan dengan ketepatan
pemberian opini.
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Hasil pengujian hipotesis hubungan antara
etika profesi, pengalaman, situasi audit, dan
skeptisisme profesional dengan ketepatan pemberian
opini melalui mediasi pertimbangan materialitas
menunjukkan bahwa etika profesi (H1b) dan
skeptisisme profesional (H4b) memiliki hubungan
positif yang signifikan dengan ketepatan pemberian
opini melalui pertimbangan materialitas. Artinya,
tingginya kesadaran etis dan semakin skeptis seorang
auditor, maka akan dapat memberikan pertimbangan
yang baik pula untuk dapat memberikan opini yang
tepat. Sementara, pengalaman (H2b) dan situasi audit
(H3b) tidak memperoleh pengaruh mediasi
pertimbangan materialitas yang signifikan terhadap
ketepatan pemberian opini.

Hasil pengujian hipotesis hubungan antara
etika profesi, keahlian, pengalaman, dan situasi audit
dengan ketepatan pemberian opini melalui mediasi
skeptisisme profesional menunjukkan bahwa variabel
etika (H1c) dan situasi audit (H4c) memiliki hubungan
positif yang signifikan dengan ketepatan pemberian
opini melalui skeptisisme profesional. Artinya,
kesadaran etis yang tinggi menuntut auditor untuk
mempertahankan sikap skeptisnya, sedangkan situasi
audit dengan risiko yang lebih besar akan
meningkatkan skeptisisme seorang auditor yang pada
akhirnya akan mempengaruhi ketepatan pemberian
opini. Sementara, keahlian (H2c) dan pengalaman
(H3c) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan
ketepatan pemberian opini melalui skeptisisme
profesional auditor.

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan
sehingga pada penelitian selanjutnya disarankan;
pertama, diharapkan penelitian dapat memperluas
objek penelitian agar lebih menggeneralisir pandangan
akuntan publik mengenai ketepatan pemberian opini
dalam audit laporan keuangan. Kedua, penelitian
selanjutnya dapat menambah metode pengumpulan
data baik berupa wawancara atau observasi, sehingga
dapat mengetahui keadaan responden yang
sebenarnya, dan ketiga, diharapkan dapat
mengembangkan penelitian yang telah dilakukan ini,
yaitu dengan meneliti variabel lain, seperti
independensi, peran gender, audit delay dan variabel
lainnya yang diduga juga memiliki hubungan

terhadap ketepatan pemberian opini dalam audit
laporan keuangan.
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LAMPIRAN

Lampiran 1: Outer Model

Lampiran 2: Outer Model Pasca Eleminasi
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Lampiran 3: Bootstrapping Structural Model
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ETIKA -> OPINI AUDIT
ETIKA -> PERTIMBANGAN
MATERIALITAS
ETIKA -> SKEPTISISME
KEAHLIAN -> OPINI AUDIT
KEAHLIAN -> PERTIMBANGAN
MATERIALITAS
KEAHLIAN -> SKEPTISISME
PENGALAMAN -> OPINI AUDIT
PENGALAMAN -> PERTIMBANGAN
MATERIALITAS
PENGALAMAN -> SKEPTISISME
PERTIMBANGAN MATERIALITAS ->
OPINI AUDIT
SITUASI -> OPINI AUDIT
SITUASI -> PERTIMBANGAN
MATERIALITAS
SITUASI -> SKEPTISISME
SKEPTISISME -> OPINI AUDIT
SKEPTISISME -> PERTIMBANGAN
MATERIALITAS

Original
Sample

(O)
0.4698

0.4359
0.3566
0.2243

0.0415
0.1148
0.3158

0.2154
0.1293

0.3148
0.1479

-0.1118
0.2729
0.4242

0.3613

Sample
Mean
(M)

0.4763

0.4291
0.3653
0.2145

0.0509
0.1166
0.3101

0.1998
0.1259

0.3132
0.1525

-0.097
0.2870
0.4354

0.3939

Standard
Deviation
(STDEV)

0.0858

0.1045
0.1289
0.1003

0.0562
0.1182
0.0891

0.1241
0.1487

0.0973
0.0881

0.1265
0.1251
0.0911

0.1443

Standard
Error

(STERR)
0.0858

0.1045
0.1289
0.1003

0.0562
0.1182
0.0891

0.1241
0.1487

0.0973
0.0881

0.1265
0.1251
0.0911

0.1443

T Statistics
(|O/STERR|)

5.4772

4.1700
2.7665
2.2356

0.7381
0.9710
3.5467

1.7361
0.8694

3.2364
1.6787

0.8843
2.1809
4.6548

2.2645
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